
يكسسون السستي الجهسسة يختسسار سسسوف فإنه العلم طالب مقصود هذا كان وإذا
بما علم على يكون أن يجب هذا ناحيتها, وعلى من المسلمين أعداء غزو

مثل الفاسسدة, ونضسرب العقائسد أو الرديئة الفكار من الساحة في يجري
أهسسل مسسذاهب يعرفسسون ل وهسسم النسساس علسسى الوقسسات, مسسر مسسن بسسوقت

مسسن يخرجسسوا لسسم لنهسسم الهدامسسة المنحرفسسة الفكار يعرفون التعطيل, ول
ول علمسسائهم علسسى ملتفسسون غيرهم, فهسسم من أحد عليهم يفد بلدهم, ولم

وسسسائل مسسن أخسسرى بسسأمور يشسستغلوا أن يهمهم ل الحق, هؤلء إل يعرفون
أن فلبسسد العسسدو جسساء إذا آمنسسون, لكسسن لنهم الشريعة عن الدفاع أو العلم

المعلسسوم لسلحهم, فمسسن مناسب بسل ح استعدادنا يكون له, وأن نستعد
بما تدافعه أن يستقيم ول يصح ل والصواريخ بالمدافع هاجمك من أن مثل

أن السسواجب أشسسبهها, لن ومسسا والسيوف بالخناجر البيض بالسل ح يسمى
سلحه.  يناسب بما عدو لكل تستعد
إلسسى فهسسي ملحسسدة تكسسن لسسم إن خبيثة رديئة أفكار الساحة في صار فالن

كسسثير عند معلوم لنه التخصيص إلى حاجة العتدال, ول من أقرب اللحاد
إن لكسسم أقسسول نبطلهسسا, وإنسسي وكيسسف الفكار هذه نعرف أن منكم, نحتاج

المسسر هولسسوا وإن جسسدا, حسستى سسسهل إبطالهسسا المنحرفسسة الفكسسار جميسسع
لنهم تتهيبوا فيه, ول ما كل يخرج بيدك أعصره كالسفنج وضخموه, فهم

قد كان إذا النسان أن مصنوع, فلبد عقل مسموع, ول علم عندهم ليس
فسسي يكون ما يعرف أن لبد عنها والذب الشريعة حماية العلم بطلب نوى

مسسا مكسسان مقسسال, ولكسسل مقسسام يسسدافع, ولكسسل أن يسسستطيع الساحة, حتى
يناسبه. 

برجالهسسا, لسسو إل يكسسون ل عنها والدفاع الشريعة حماية إن لكم أقول وإني
اللحاد, وأنتسسم يقرر ملحد رجل جماعة, ودخل ومعك مكتبة في كنت أنك

الملحسسدين علسسى ترد التي الكتب من مملوءة المكتبة عندكم, لكن علم ل
يسسرد أن أجسسل مسسن منهسسا كتاب يقفز أن يمكن عليه, هل هم ما زيف وتبين
علمسساء, مسسن تفيد, لبسسد ل كثرت وإن يمكن, فالكتب ل ؟ الملحد هذا على
يتكلسسم فسسسوف عسسالم فيسسه كان ذكرت, إذا الذي المكان هذا في كان وإذا
كلهسسا ةثلةثسسة أمسسور عقسسبيه. هسسذه على ينكص الملحد, حتى هذا قول يرد بما

النية.  إخل ص على تترتب
ينوي " أنتعسسالى:  اللسسه رحمسسه أحمسسد المسسام إليه أشار الرابع: ما المر
أن بسسد فل ذلسسك ينوي كان  ومتى" غيره وعن نفسه عن الجهل رفع
يتجسسر, ول أن يكتسسسب, ولبسسد أن لبد الغنى أراد من الطلب, لن في يجد



نفسسسه عسسن الجهل رفع يريد كان التجارة, فإذا ميادين جميع يخوض أن بد
يجد أن تعلم, لبد غير من يجلس أن المعقول من ول الممكن من فليس

غايسة يحسسر ص أن بسد فل غيسره عسن الجهل رفع يريد كان الطلب, وإذا في
كسسل فسي القويسة المناسسسبة. الوسسائل بالوسسائل علمه نشر على الحر ص
مجال. 

العاديسسة, جلسسس المجسسالس فسسي الحديث طريق عن العلم ينشر أن يمكن
؟ ذلسسك كيف علمه, ولكن ينشر أن يمكن مكان أي في وليمة في مجلسا

والسسستثقال, الملسسل تسسوجب ل للنفسسوس, والسستي المحببسسة اللبقة بالطريقة
ن مسألة يورد أن يمكن ائل م عنسده, يسورد السذي الجمسع هسذا فسي المس

وكسسذا, أو كسسذا قسسال أو وكسسذا كسسذا فعسسل رجل في تقولون يقول: ما مسألة
النسساس, تعليسسم فسسي يسسدخل الذهان, وحينئسسذ يفتح حتى ألغاز بمسألة يأتي

صسسعب هسسذا فيسسه, لن أنسست الذي المجلس في نفسك افرض أقول لست
حسستى المناسسسبة المحببسسة بسسالطرق العلسسم إلى اجلبهم النفوس, لكن على

ذلك.  أشبه ما أو إلقاء أو بالعلم, مناقشة المجلس يشتغل
نفسسع الحمسسد ولله الشرطة, والشرطة طريق عن علمه ينشر أيضا كذلك

الشسسباب مسسن وخاصسسة منهم كثيرا الناس وأن كبيرا, خصوصا نفعا بها الله
يتلقونهسسا والنسساس إل تخسسرج تكسساد ولهسسف, ل بشغف الشرطة هذه يتلقون

ونشسسر كسسبيرة مصسسلحة فيهسسا الحمسسد وللسسه الشسسرطة بها, فهسسذه وينتفعون
ل منطقتسك أو بلدك أو مكانك في للعلم, وليس خسارج إلسى يتعسدى إنسه ب

بعيسسدة, أمسساكن إلسسى تسسذهب والعلماء الدعاة أشرطة أن سمعنا البلد, كما
العلم.  نشر وسائل من هذه
كتب, الرسائل, تأليف الكتابة, كتابة طريق عن العلم تنشر أن يمكن ةثالثا

وتنفسسع علمسسك تنشسسر حسستى المسسستطاع بقسسدر ذلسسك أشبه وما ورقية نشرة
وتنتفع. 
من كثير على أو العلم طالب على يخفى خفي بطريق للعلم نشر وهناك
يرقسسب مسسا بسسه, كسسثيرا العمسسل طريسسق عسسن العلسسم نشر وهو أل العلم طلبة

كان إنه الناس بعض به, قال فيقتدون يصنع ماذا ويرون العالم هذا الناس
صلتك, فانظر في وكذا كذا تفعل شاهدوه: إنك الذين بعض فقال يصلي
به, وهذا يقتدوا أن أجل من العلم طالب أفعال يراقبون الناس كان كيف
بهسسا يتسسأةثر السستي الطسسرق أبلسسغ من هذا يكون قد العلم, بل نشر طريق من

بسسالقول, تسسأةثرهم من وأقوى أشد يكون قد بالفعل الناس تأةثر الناس, لن
عمسسل إذا إل فقيهسسا يكسسون ل العلسسم طسسالب أن مسسن أسلفناه ما نكرر ولهذا



بفقيه.   وليس قارئ فهو بعلمه, وإل
السسسماحة, وبسسذل الخلق: من مكارم على أحثكم أن أود المناسبة وبهذه

بالبشسسر النسساس بينكم, وملقسساة فيما المعروف, والتسامح السلم, وبذل
كسان أنسه وسلم عليه الله صلى النبي صفات من كان الوجه, فقد وطلقة

تجسسده ل البشسسر عليه, دائسسم وسلمه الله صلوات التبسم كثير البشر دائم
وسسسلمه الله صلوات فيه محله, فلنا في التبسم مكفهرا, كثير ول منغلقا

). ) عظيم خلق لعلى (( وإنكفيه:  تعالى الله قال حسنة أسوة عليه
السسوقت الضسسياع, وضسسياع عسسن وقتسسه يحفظ العلم: أن لطالب ينبغي ومما
وجوه:  له يكون أو بأسباب يكون
قرأ.  ما ومراجعة المذاكرة يدع الول: أن الوجه

بحسديث معهسم ويتحسدث وأحبسائه أصسدقائه إلى يجلس الثاني: أن والوجه
فائدة.  فيه ليس لغو

تتبسسع إل هسسم لسسه يكسسون العلسسم, أل طسسالب علسسى أضرها الثالث: وهو الوجه
ليسسس أمسسر يحصسسل, فسسي ومسسا حصل يقال, وما وما قيل وما الناس أقوال
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي لن السسسلم ضعف من أنه شك ل به, وهذا معنيا

 والشتغال) يعنيه ل ما تركه المرء إسل م حسن ( منقال:  وسلم
مرض الحقيقة في للوقت, وهو مضيعة السؤال وكثرة والقال القيل بهذا
ل مسسن يعادي همه, وربما أكبر صار العافية الله نسأل النسان في دب إذا

هسسذه فسسي تشساغله أجل من الولء يستحق ل من يوالي العداء, أو يستحق
باب من هذا فكره له يقول أنه العلم, بحجة طلب عن تشغله التي المور

ل بمسسا النفسسس إشسسغال مسسن هسسذا بل كذلك الحق, وليس لصاحب النتصار
فكسسل تطلبه أن وبدون تتلقفه أن بدون الخبر جاءك إذا النسان, أما يعني

يشغل هذا همه, لن أكبر تكن بها, ل ينشغل ل الخبار, لكن يتقلى إنسان
والسسولء الحزبيسسة بسساب المسسة فسسي أمره, ويفتسسح عليه ويفسد العلم طالب
الخيسسر فيسسه لما وإياكم يوفقنا أن تعالى الله المة, فنسأل فتتفرق والبراء

وعمل نافعسسا علمسسا طسساعته, ويرزقنسسا علسسى القلسسوب يجمسسع والصسسل ح, وأن
خلقه.   عن به يغنينا واسعا طيبا وزقا صالحا

...: الطالب
أقسسسام: ةثلةثسسة إلسسى ينقسسسمون أمروهسسم كل في الناس أن : حقيقةالشيخ

مسسن النسساس مفرط, ووسط, من مفرط, وطرف ووسط, طرف طرفان
وقال وقيل الناس تتبع إل هم له يكون ول الواقع فقه يسمونه بما يشتغل
مهمسسا كسسان إن بسسالمهم مضيعه, وتشسساغل أنه شك ل السؤال, وهذا وكثرة



ويحسسر ص الشرعي بالفقه يتشاغل من الناس غلط, ومن الهم, وهذا عن
الفقسسه مسسن ينكسسر ربمسسا إطلقسسا, بسسل الناس أحوال إلى يلتفت ل لكنه عليه

خطسأ, ومسن طسرف أيضسا عليه, وهسذا يدل ل الدليل أن يظن ما الشرعي
وهذا.  هذا بين الجمع يحاول من الناس
الصسسلة عليه أنه وجدنا وسلم عليه الله صلى النبي سيرة سبرنا إذا ونحن

صسسلى الشرير, لكنه من الخير الناس, ويفهم ويفهم الواقع يفهم والسلم
: قسسال ولهذا الدين في الفقه هو الثاني, الذي بالمر يهتم وسلم عليه الله

الواقسسع, فسسي يفقهه يقل  لم) الدين في يفقه خيرا به الله يرد (من
هسسذا, ومسسن هذا من العلم لطالب فقط, فلبد للتطبيق وسيلة الواقع فقه

السسدين فسسي الفقسسه فسسي تغلسسوا الواقسسع, ول فسسي الفقسسه طسسرف إلى تجنح ل
وسطا.  يكون أن يجب شيء, فالنسان كل عن فتعرض
تكسسون ذلسسك, فكيسسف من يمنعوا الحق العلم, وأهل  وسائل...:  الطالب

؟ الشريعة حماية
كونسسك الشسسريعة, أمسسا حمايسسة بذلك انوي فيك, أنت الله بارك : هو الشيخ
ل (( إنكوجل:  عز الله إلى إليك, هذا ليس هذا المجتمع في ذلك تطبق
جسسرى مسسا ) وتعلمون) يشاء من يهدي الله ولكن أحببت من تهدي
في الشريعة تطبيق محاولة في المحن من الئمة من وغيره أحمد للمام

الحمسسد, وللسسه الحسسق ظهسسر حسستى واحتسسسبوا صسسبروا هسسم ذلك الناس, ومع
الشسسريعة تطسسبيق نسسوى إذا العلسسم طالب أن معناه ليس الشريعة فتطبيق
هسسذا, ويجعسسل ينسسوي هسسو يسسستطيع, لكسسن ل ذلك, قد يستطيع أنه وحمايتها

المسر, لسه ييسسر وتعالى سبحانه النية, والله هذه على مركزا للعلم طلبه
أكثر من تأملت لذكره, لو لدرجاته, ورفعة رفعة فهو الله في أوذي إذا ةثم

يلحقهسسم السسذين الكبسسار, هسسم العلماء أنهم لوجدت العلماء من إيذاء الناس
اللسسه رفعسسة مسسن هسسذا قتل, فيكسسون وإهانة, وربما وضرب حبس من الذى
لهم. 

...:  الطالب
العزيسسز, كتسساب الكتسساب بهسسذا العلسسم المهمسسات أهم أن نرى : والله الشيخ

يتعلموهسسا حسستى آيسات عشر يجاوزون ل الصحابة شيء, لن كل الله, قبل
بمسسا العنايسسة السنة, ةثم من صح بما العناية والعمل, ةثم العلم من فيها وما

الساسسسيين: الكتسساب المصسسدرين هسسذين مسسن وأخسسذوه العلسسم أهسسل كتبسسه
أن رسسسوله وكلم اللسسه كلم معرفة على احر ص قلنا إذا يعني والسنة, ول

جهسسودهم كرسوا الذين العلماء بأفكار ننتفع أن شيء, لبد كل عن تعرض



أصسسول فسسي اللسسه رحمهسسم العلمسساء كتسسب لضعنا, ولهسسذا العلم, وإل لخدمة
وغيسسر التحسسديث قواعد وفي الفقه قواعد وفي الحديث أصول وفي الفقه
قواعسسد علسسى ماشسسين ويكسسون النسساس ينضبط الضبط, حتى أجل من ذلك

معلومة. 
المسائل أكرر يقول: أنا الناس صعوبة, بعض فيه المتون : حفظ الطالب

يقسسول: مثل الفقسسه المتسسون, ففسسي حفظ عن بذلك وأكتفي فأفهمها مرات
؟ رأيكم بمثلها, فما نأتي نحن أناس كلم هذه إنما

بشسسيء انتفعسست السسساس, ومسسا هسسو المتسسون حفسسظ أن رأيسسي : أنسسا الشيخ
مسسائل إل يطيسر المسسائل حفسظ الكتسب, لن مسن حفظسست بما انتفاعي

المتسسون العمسسل, فحفسسظ قبل من ينساها ل فهو يوميا النسان على تتكرر
صسسحيح, فبعسسض هسسذا النسساس بعض على صعبا الواقع, وكونه في العلم هو

ولكسسن كسسثيرا تكسسرارا المتن يكرر يحفظ, تجده أن جدا عليه يصعب الناس
قسسوي بالنسسسان السسسن تقسسدمت هذا, وكلمسسا على احر ص يحفظه, لكن ما

لسم مسا الفهسوم مسن عليه يقوى, ويتفتح فهمه حفظه, يعني وضعف فهمه
الحفسسظ, إلسسى الشسساب ننصح حفظه, ولهذا يقل قبل, لكن من يعرفه يكن

شيء.  كل أساس هو الذي الله كتاب يحفظ أن يجب ما وأول
؟ الفقه وعلم العقيدة العلوم, علم بين يتنقل العلم طالب : هل الطالب
كرس بعض, فأنت من أهم بعضها سواء ليست العلوم أن : تعرف الشيخ

للهم, المساندة الخرى العلوم من نفسك تخلي الهم, ول على جهودك
ول النحسسو علسسى جهسسودي النحسسو, أكسسرس أهسسوى قسسال: أنسسا رجسسل مثل يعني

لئل نفسسسك تهسسواه مسسا علسسى جهسسودك غلط, كرس هذا, نقول لغير أتعرض
دراسسسة فسسي نفسسسه يرغسسم أن حسساول إذا النسسسان الوقت, لن عليك يضيع
الخرى. العلوم تنسى ل الوقت, لكن عليه سيضيع يختاره ل شيء
تضسسعف العلسسوم كسسثرة العلسسوم, لن مسسن نفسسسك علسسى تكسسثر ل أيضا كذلك

النظاميسسة المسسدارس فسسي درسسسوا فهمسسه, والسسذين وفي همته في النسان
خمسسة مثل فيهسا تجسد الثناويسات أو المعاهسد فسي مثل هسذا, تجسد يعرفسوا
عميق شيء في معه تبحث أن أردت النسان, لو على تضيع مادة عشرة

شيئا.  عنده وجدت ما درسها التي المواد من
أجسسود هذا صار يستطيع ما بقدر واختصرها العلوم على النسان ركز فإذا

مسسن علمسسا أتقسسن مسسن يقول: إن الناس بعض أن استفادة, ويذكر وأكثر له
غلط, لسسو أنه شك ل وهذا العلوم؛ سائر عن به استغنى جيدا اتقانا العلوم

 ؟ الفقه معرفة عن يغنيك جيدا, هل النحو أدركت أنك



الرشسسيد, حضسسرة فسسي تنسساظرا أنهمسسا والكسسسائي يوسف أبي عن يذكر وما
عن به يستغني أتقنه علم العلم, أي أتقن إذا النسان الكسائي: إن وقال

فقسسال السسسهو سسسجود فسسي يسسهو الرجسسل عليه أورد يوسف أبا غيره, وأن
لن س ؟ علمك في هذا يوجد أين سجود, قال: ومن عليه الكسائي: ليس

يصسسغر؛ ل المصسسغر أن علمسسي قواعسسد قال: من س النحو في إمام الكسائي
مصنوعة, القصة هذه أن أظن أبدا, وأنا ؟ شرعي حكم في دليل يصح هذا
صحيحة.  هي ما

مسسا أهسسم أن نظري في يركز, وأنا أن له ينبغي النسان حال كل على لكن
آيسسة أخسسذت كلمسسا عظيمسسة كنسسوز الكريسسم, القسسرآن القسسرآن هسسو عليسسه أركز

القسرآن اللسسه, ةثسسم إل يعلمسسه ل ما فيها العلوم من لك انفتح تتأملها وصرت
بسسه يحتسسج سسسند العلماء, هسسو من عالم أي ككتاب القرآن ليس سند, يعني

أرى أنسا وتعالى, فلهسسذا سبحانه الله كلم وجل, لنه عز الله أمام النسان
اللسسه صسسلى النبي عن صح ما معرفة على التفسير, ةثم علم على نركز أن

وسلم.  عليه
إلسسى يحتاج وسلم عليه الله صلى الرسول إلى نسب ما أن تعرفون وأنتم
مسسا الرسول, لنه إلى صحته نعرف أن هو دليل, الجهد يكون أن قبل جهد
لسسسوء أو أمانتهم لقلة رواية, إما الناس ضعاف رواها التي الحاديث أكثر

علسسى المكذوبة الموضوعة الحاديث أكثر ما ذلك, بل أشبه ما أو حفظهم
اللسسه يخاف ل من فصار كثرت الهواء والسلم, لن الصلة عليه الرسول

وسلم, تحتاج عليه الله صلى للرسول وينسبها الحاديث من شاء ما يضع
عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول عسسن صسسحتها ةثبوت في كبيرة عناية إلى السنة

ينقله الذي المتواتر بالنقل ةثابت لنه هذا إلى يحتاج فل القرآن أما وسلم؛
يعني ل شيء, لكن أهل هو والسنة بالكتاب الكابر, فالعناية عن الصاغر

وكيفيسسة العلمسساء بسسآراء الستعانة من العلماء, لبد كتبه عما العراض ذلك
. هذا على والسنة, ونقتصر القرآن من للحكام استنباطهم

لل : القارئ ثث مم مب ((  ثأ م م لد ثو حح لق حد ننو لعا لد لو نمو لث لن لو مذي لللل ثن لوا ثم مملل مه مد ثعلل لب
لما نه لو لل ند ال مري مما ني ثل مد نظ لبا مع ثل ليا مل م م لو ثو نني لق نف مإ لخا ثم لأ نك ثي لل ل م لع ثو مد لي لنا لت ال
ل م ثو لن لي للو لو لن نت مري مب ثد ثم لما نم نك لن لل مه مم لل ثن ال حم مم مص ثن لعا لم مل لو مل ثض نه ني لللل ال
لما نه لف ثن لل حد مم ]. 33: ) [غافر) لها

درس فسسي الصسسبا ح هسسذا الرجيسسم, نبسسدأ الشسسيطان مسسن بالله : أعوذ الشيخ
فنقول:  التفسير قواعد من بشيء نلم أن وينبغي التفسير

اتضسسحت أي قشرها عن الثمرة الفسر, فسرت من مأخوذ أول: التفسير



بسسه يسسراد وجسسل, والتفسسسير عسسز اللسسه كلم توضسسيح عسسن عبارة وبانت, وهو
سياقها, ويسسراد عن النظر بقطع اللفظة تفسر أن اللفظي, يعني التفسير

سياقها.  بحسب اللفظة تفسر بأن المعنوي التفسير به
مللن اسللتطعتم مللا لهللم (( وأعدوا:  وتعسسالى تبارك الله قول فمثل
الضعف, لكسسن ضد معناها صار اللفظي التفسير القوة فسرنا ) إذا) قوة

هسسذا  وعلسسى) الرمي القوة ( إن:  قال وسلم عليه الله صلى الرسول
الرمسسي بهسسا اللفسسظ, والمسسراد باعتبار هذا الضعف ضد القوة معنى فنقول

المراد.  المعنى باعتبار هذا
معناهسسا ) الزيسسادة) وزيللادة الحسللنى أحسللنوا (( للذين أيضا ومثله

المسسراد اللفسسظ, لكسسن حيسسث مسسن هسسذا الشيء على الشيء الفضل, زيادة
وسسسلم, عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فسره كما وجل عز الله وجه إلى النظر

النسسبي يسسبينه أو السسسياق يعينسسه المسسراد المسسراد، غيسسر اللفظي التفسير إذن
الكلمسسة تفسسسر فسسأنت اللفسسظ ذلك. وأما أشبه ما أو وسلم عليه الله صلى

يفسسسر الكريسسم سسسياقها. والقسسرآن إلسسى النظر دون منفردة معناها باعتبار
به.  الله أراد بما الثاني, أي بالمعنى

هسو المسراد ؟ بسدليل إل الظساهر هسو أو الظساهر يخسالف المسراد ةثانيا: هسل
عسسن نعسسدل أن يمكسسن ولبد, ول ظاهره بكلمه يريد الله أن الظاهر, يعني

ممسسن كسسان دليل بدون غيره إلى الظاهر عن عدل بدليل, فمن إل الظاهر
مواضعه.  عن الكلم يحرفون

الللذي الللله ربكم (( إن:  وتعسسالى تبسسارك اللسسه قال القاعدة هذه مثال
العرش على استوى ثم أيا م ستة في والرض السماوات خلق

يليسسق علوا عليه عل  أي)) العرش على استوى (( ثمقوله:  ) ظاهر)
جميع على العام العلو هو وليس بالعرش خا ص علو وعظمته, وهو بجلله

اسسستولى يعنسسي العسسرش على وقال: استوى إنسان جاء المخلوقات, فإذا
كسسان دليل, فإذا بل الظاهر خلف هذا لن ؟ منه, لماذا نقبل ل عليه, فإننا

مواضسسعه, وإن عسسن الكلسسم تحريسسف بسساب مسسن فإنه دليل بل الظاهر خلف
قبسسول أجسسل مسسن بسسذلك أنفسسسهم يسمون مؤولة, فإنما بأنهم أهله تسمى

ول أن بين فرق الناس, لنه على خطئهم قولهم, وتسهيل ؤول هسذا تق م
السسسلم شسسيخ تجدون محرفون, ولهذا أنهم فالحقيقة محرف, وإل هذا أو

غيللر " منبقسسوله:  الواسسسطية العقيسسدة فسسي عسسبر اللسسه رحمه تيمية ابن
حسسال, بكسسل مسسذموم التحريسسف تأويسسل, لن غيسسر مسسن يقسسل  ولم" تحريف
فاسد.  ومنه صحيح منه والتأويل



مثسسل بسسالمراد فسسسرناه الظسساهر خلف المراد أن على دليل دل فإن طيب
قسسرأت ) معنسسى) بللالله فاستعذ القرآن قرأت (( فإذا:  تعالى قوله

اللفسسظ فسسرنا أننسسا فرغست, لسو إذا المعنسسى تقرأ, وليسسس أن يعني: أردت
بالله, ولكن فاستعذ القراءة من انتهيت إذا يعني قرأت لقلنا: إذا بظاهره

عليه الله صلى النبي فعل ؟ مراد غير هذا أن يبين الذي مراد, ما غير هذا
هاتسسان القسسراءة, واضسسح, طيسسب يبسسدأ أن قبسسل يسسستعيذ كسسان فسسإنه وسسسلم

قاعدتان. 
اللغسسة إلسسى يرجسسع هل ؟ القرآن تفسير في يرجع من الثالثة: إلى القاعدة

 ؟ ماذا أو الشرعية الحقيقة إلى يرجع أو اللغوية والحقيقة
وجسسل, عز الله وهو به تكلم من تفسير إلى التفسير في أول: يرجع نقول

فسسي مجملسسة الكلمسسة كسسانت اللسسه, فسسإذا كلم إلسسى أول التفسير في فيرجع
بسسالقرآن فصسسل مسسا إلسسى يرجع موضع, فإنه في مفصلة القرآن من موضع

لكنهسسا س مسسدلولها يتسسبين لسسم أنه معناه س موضع في مبهمة كانت نفسه, إذا
أول القسرآن الخسر, فيفسسر الموضسع إلسى نرجسع آخسر موضسع فسي مبينسة

: تعسسالى قسسوله غيسسره, ففسسي مسسن بسسه أعلسسم بسسه المتكلسسم بسسالقرآن, لن
؟ القارعة هي ) ما) القارعة ما أدراك وما القارعة ما (( القارعة

) وقسسال) المبثللوث كالفراش الناس يكون (( يو مبقوله:  الله بينها
)) الللدين يو م ما أدراك ما ثم الدين يو م ما أدراك (( وما:  تعالى

قسسوله ) وكسسذلك) شلليئا لنفس نفس تملك ل (( يو م:  بقوله فسرها
اللسسه يسسسفع ناصية كل ؟ هي ناصية ) أي) بالناصية لنسفعا: ((  تعالى

إلسسى أول فقس, فنرجسسع هذا وعلى))  خاطئة كاذبة (( ناصيةل,  ؟ بها
بالقرآن.  القرآن تفسير إلى الله, أي وهو به تكلم من تفسير

اللسسه بكلم النسساس أعلسسم بالسنة, لن القرآن تفسير إلى نرجع هذا بعد ةثم
تفسسسير نقبسسل ول تفسسسيره إلى وسلم, فنرجع عليه الله صلى الله رسول

)) وزيللادة الحسنى أحسنوا (( للذين:  تعالى قوله ذلك غيره, مثال
لسسو اللسسه, طيسسب وجسسه إلسسى النظر بأنها وسلم عليه الله صلى فسرها فقد

قولسسك, نقبسسل لسسه: ل الحسن, قلنا في فزيادة أي وقال: وزيادة جاء جاءنا
نقبسسل, ل قلت, لكن ما تحتمل اللفظي معناها حيث من الكلمة كانت وإن

اللسسه وجه إلى النظر بأنها فسرها وسلم عليه الله صلى النبي لن ؟ لماذا
قولك.  نقبل ربه, فل بمراد الناس أعلم وهو

فسسي ول القسسرآن فسسي نجسسد لسسم إذا الصسسحابة, يعنسسي تفسير إلى ةثالثا: نرجع
اللسسه بمسسراد النسساس أعلم الصحابة الصحابي, لن تفسير إلى رجعنا السنة



الدالة والقرائن الحوال التنزيل, وشاهدوا عصر في إنهم ورسوله, حيث
ربمسسا عنسسه, الن كالغائب ليس للشيء المشاهد أن شك المراد, ول على

كسسذا, تجسسدونني ولمسسا كسسذا وأقسسول: أتفعلسسون فيسسه منفعسسل بكلم أنسسا أتكلم
عاديسسا, ول كلمسسا يظنسسه يشسساهدني لسسم وهسسو كلمسسي يسسسمع منفعل, والذي

كلم بتفسسسير الناس أعلم الصحابة نقول قرينة, ولهذا عنده ما لنه يعرف
إلسى فيرجسع القرائسن وعرفسوا الحسوال شساهدوا قسد لنهسم ورسسوله الله

تفسيرهم. 
وله امرأة أو كللة يورث رجل كان (( وإن:  تعالى قوله ذلك مثال

الكللسسة بكر أبو فسر ) فهنا) السدس منهما واحد فلكل أخت أو أخ
والسسد, ول ولسسد لسه ليسسس يمسوت الميسست والد, بأنه ول ولد له ليس من بأنه

مسسن لنسسه ؟ بكسسر, لمسساذا أبسسي بتفسسسير نأخسسذ فروع, هنسسا ول أصول ل يعني
قولنا وجل. ومعنى عز الله كلم بتفسير الناس أعلم الصحابة, والصحابة

بسسه فسسسرت مسسا بخلف القسسرآن وفسسسر المتأخرين من أحد جاء لو أنه هذا
أبدا.  قوله إلى نرجع ل فإننا الصحابة

كلم فسسي ول السسسنة فسسي ول القسسرآن فسسي نجسسد لسسم الرابسسع: إذا ذلسسك بعسسد
عسسن بسسالتلقي منهسسم عرف من ولسيما التابعين أقوال إلى نرجع الصحابة

" عرضتقسسال:  تعسسالى, فسسإنه اللسسه رحمه جبر بن مجاهد الصحابة, مثل
آيللة كللل عنللد أقفلله أكللثر أو مرتيللن عباس ابن على المصحف

الصسسحابة, عسسن أخسسذ لنسسه بقسسوله يؤخذ هذا فمثل"  معناها عن وأسأله
الصسسحابة, عسسن أخذه لعدم المرتبة هذه ينال ل قد التابعين بعض كان وإن
بعسسدهم, إل ممسسن الصسسحيح المعنى إلى أقرب التابعون حال كل على لكن
الصحابة.  عن مرتبة يقلون عرفتم كما أنهم

اللغوي, يعنسسي المعنى للكلمة, وهو الحقيقي المعنى إلى الخامس: نرجع
(( إنا:  تعالى قوله ذلك العربية, ودليل اللغة في الكلمة معنى إلى نرجع

المعنسسى, وهسسذا تفهمسسون ) يعني) تعقلون لعلكم عربيا قرآنا جعلناه
يكسسون القسسرآن عقسسل العربيسسة, وأن اللغسسة إلسسى وجسسل عسسز اللسسه مسسن إحالة

أن علسى دليلسسك قائسل: مسا قسال حجسة, فسإذا العربية, ولنسسا اللغة بمقتضى
نسسزل اللغسسة, والقسسرآن فسسي معنسساه قلنسسا: هسسذا ؟ كسسذا هو الكلمة هذه معنى
قرآنللا جعلناه (( إنا:  قوله في ذلك إلى الله أشار العربية, وقد باللغة

لعلهللم بلسللانك يسللرناه (( فإنمللا) ) تعقلللون لعلكللم عربيللا
الواضحة.  اليات من ذلك غير ) إلى) يتذكرون

الحقيقسسة إلسسى رجعنسسا ؟ الشسسرعية والحقيقة اللغوية الحقيقة اختلفت فإن



أشسسياء فسسي تتفسسق أنهسسا شك ل والشرعية اللغوية الحقيقة الشرعية, يعني
إبل وشرعا, والبل لغة أرض وشرعا, والرض لغة سماء كثيرة, فالسماء

والحقيقسسة الشسسرعية الحقيقسسة تعارضسست ذلك, فإن أشبه وشرعا, وما لغة
مسن الشسسرع نقلهسا كلمسات هنسساك الشسرعية, لن الحقيقسة نقسسدم اللغويسسة
اليمان, اليمان ذلك الشرعي, مثال المعنى إلى اللغوي الصلي المعنى

فسسي العلمسساء بين خلف على التصديق أو والعتراف القرار هو اللغة في
هسسذا, مسن أوسسسع الشسسرع في ذلك, اليمان غير الشرع في التفسير, لكنه

الفعسسال القسسوال العمسسال سواه, مثسسل ما ويشمل اللغوي المعنى يشمل
القسسرآن: فسسي وجسسدنا الصسسلة شسسرعا, ومثسسل اليمسسان من هذه كل التروك

المعنسسى علسسى ؟ الصسسلة نحمسسل شسسيء أي  علسسى)) الصلة (( وأقيموا
المعنسسى علسسى ؟ الشسسرعي المعنسسى علسسى أو السسدعاء هسسو السسذي اللغسسوي

ليسسس جديسسد معنسسى إلسسى العريبة اللفاظ بعض نقل الشرع الشرعي, لن
الشرع.  أقره بما فنأخذ العربية اللغة في مستعمل

القسسرآن, السسسنة, الصسسحابة, إلسسى التفسسسير فسسي خمسة: نرجسسع الن أخذنا
المعنسسى قسسدمنا والشسسرع اللغسسة تعسسارض اللغسسوي, وإذا التسسابعين, المعنسسى

الثالث.   المبحث أظن المبحث هو الشرعي, وهذا
كلم إلسسى الرجسسوع دون القسسرآن نفسسسر أن لنسا يجسوز الرابع: هسل المبحث
 ؟ المسموع أو المكتوب العلماء

معنسسى لهسسا أن نعلسسم لغسسوي, ولسسم معنسسى لهسسا الكلمسسة كسسانت ينظر, إذا هذا
لهسسا أن نعلسسم لم اللغة, إذا بمقتضى القرآن نفسر أن يعارض, فلنا شرعيا
باللغسسة نسسزل واسسستدللنا قلنسسا كمسسا القسسرآن إليسسه, لن نقلسست شسسرعيا معنى

أن بشسسرط بسسأس, ولكسسن فل العربيسسة اللغة بمقتضى فسرته العربية, فإذا
القرآن.  يفسر يأتي عامي أي هو العربية, ما باللغة علم لي يكون

السسسابقة, للقواعسسد مخسسالفته مسسع رأيسسي يوافسسق بما القرآن فسرت إذا أما
فليتبسسوأ برأيسسه القرآن في قال من فيه, وأن بالوعيد الحاديث جاءت فهذا

العلمسساء مسسن وفقهيسسة, كسسثير عقديسسة كسسثيرة أمثلسسة النار, ولهذا من مقعده
مذاهبهم.  يناسب بما بآرائهم, أي القرآن فسروا

ربك (( وجاءتعالى:  الله قول معروف, يفسر مشهور العقائد في وهذا
ربك.  أمر جاء  أي))

 بسسأنه)) الللله كل م يسللمع حتى (( فأجرهتعسسالى:  اللسسه قسسول يفسر
المخلوق.  الكلم
اسسستولى  يعنسسي)) العللرش علللى اسللتوى (( ثمتعسسالى:  قوله يفسر



عليه. 
ذلسسك, أشسسبه وما بقدرتي  أي)) بيدي خلقت : (( لماتعالى قوله يفسر

اللغسة, ول بمقتضسى فسسره ل شسك, لنسه ل برأيسه القسسرآن فسي قائل هذا
مسسن عليسسه هسسو مسسا يطسسابق السسذي رأيسسه بمقتضسسى الشسسرع, وإنمسسا بمقتضى
الطريقة.  من أو المذهب


